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ללא מלח , ללא כימיקלים - המערכת היחידה בעולם עם תקן גרמני
מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בישראל - היזהרו מחיקויים! 

The Superior Water Softener Alternative

www.aquasoftnor.co.il
www.maim.co.il

1800-666-993
חייגו עכשיו



המים הקשים...
עוברים  המים  החיים.  מקור  הם  מים 
דרך  תהליכים מחזוריים בטבע, מחלחלים 
מינרלים  לתוכם  וסופחים  הקרקע  שכבות 
מי  ומאגרי  הקרקע  לסוג  בהתאם  וסידן, 

התהום. 
כמויות  מכילה  הקרקע  ישראל  במדינת 
הופכים  אשר  ומגנזיום,  סידן  של  נכבדות 
את המים למים "קשים", שמייצרים אבנית. 
במכשירי  המים,  בצנרת  פוגעת  האבנית 
וגורמת  הגוף  בעור  ואף  בכביסה  החשמל, 
ליובש וגירודים. בנוסף, האבנית המצטברת 
יוצרת פגמים אסטטיים בכלים הסניטריים, 

בברזים ובמקלחונים. 
אקווה סופט הוא מרכך המים היחיד בעולם, 
שמונע ופותר את בעיית המים הקשים ללא 
במלח,  שימוש  ללא  בכימיקלים,  שימוש 
של  הפחתה  או  להוספה  לגרום  מבלי 
מרכיבים במים ומבלי לפגוע באיכות המים 

לשתיה. 
בריאות  מספקים  סופט  אקווה  של  המים 

ואיכות חיים, בדיוק כמו בטבע. 

יתרונות
	 קל ונוח לשימוש!

	 אינו דורש שטיפות, טיפול או   
חיטוי!  

	 השימוש בו חוסך במים!
	 "ירוק" וידידותי לסביבה!

	 נטול השפעות קורוזיה על המים  
והצנרת!  

	 מומלץ ובריא לשתות את המים  
המופקים ממנו!  

	 יעיל גם בטמפרטורת רתיחה של  
100 מעלות!  

	 אינו מזיק לצמחים וניתן לחיבור  
גם למערכת השקיה!  

	 בעל מעקף מובנה בראש   
המערכת לצורכי שרות!  

	 פועל באמינות וללא תקלות!

איך זה עובד?
ללא  במים  לטיפול  המהפכה  את  הביאה  טכנולוגיה  הננו 

שימוש בכימיקלים. 
NEXT Scale Stop

. TAC– וטכנולוגיית ה

בשלב הראשון, המים נכנסים למיכל המים, שבו יש מערבל 
ייחודי שמפזר את המים בצורה אחידה על פני כל המדיה. 
יוני  את  מושך  אשר  קטליטי,  משטח  בעלת  היא  המדיה 
זעירים בלתי  והופך אותם לקריסטלים  והמגנזיום  הקלציום 

מזיקים. 

הקלציום  ליוני  הזעירים  הקריסטלים  נדבקים  השני,  בשלב 
של  הרשתי  המבנה  לפירוק  גורמים  ובהדרגה  שבאבנית 
האבנית. עם הזמן, מוסרות לחלוטין שכבות האבנית הקיימות 

הן מצינורות המים והן ממכשירי החשמל.

בשלב השלישי, נוצרת שכבת הגנה מפני קורוזיה בצנרת, 
התגובה  את  להשוות  ניתן  מיקרון.  כארבעה  שעובייה 
המתוארת לזו של שכבת ירוקת שנוצרת על נחושת. ברגע 
שנוצרת שכבת מגן, נעצרת יכולת הצמיחה של הירוקת מה 

שמעניק הגנה מלאה לנחושת. 

הראשונה  הינה   ,NEXT Scale Stop של  הטכנולוגיה 
והיחידה בעולם שנבדקה על ידי מכון התקנים הגרמני בתקן 
W-512 ונמצאה יעילה. ניסיון מוכח של למעלה מ- 7 שנים 
ובאפליקציות  בבתים  התקנות  מיליוני  פני  על  העולם  בכל 

תעשייתיות.

אטומיים של קלציום ומגנזיום נצמדים למדיה 
והופכים לקריסטלים זעירים.

ברגע שהקריסטלים הגיעו לגודל הרוויה על 
המדיה, הם משתחררים לחלקיקים בלתי 

מזיקים, אשר אינם שוקעים לאבנית .

דגמים

מפיץ מורשהיבואן בלעדי:

מידות )ס"מ(

דגם

ספיקת עבודה מירבית

קוטר חיבור ליטר/
דקה

קוב/
שעה

gpm

AS-NS 718171.14.83/4"/1"

AS-NS 729241.4563/4"/1"

AS-NS 835382.25103/4"/1"

AS-NS 844462.7123/4"/1"

AS-NS 948603.6163/4"/1"

AS-NS 1054764.5203/4"/1"

AS-NS 12521136.8301"/1.25"

דגם948844835729718

1331231008057.1a

122116947450.8b

25222217.817.8c

6.356.356.356.356.35d

7.67.67.67.67.6e

nextScaleStop is 

tested and certified by the 

Water Quality Association to 

NSF/ANSI Standard 61.
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